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Jakość oferowanych w bibliograficznych bazach danych punktów 
dostępu do treści dokumentów i efektywność wyszukiwania tych 
danych przez uŜytkowników zaleŜy od wielu czynników, z których jako 
kluczowe naleŜy wymienić:

� dobór odpowiedniego narzędzia do opracowania rzeczowego 
danego zbioru informacji, z uwzględnieniem: 

� jakości samego narzędzia
� charakteru i  rozmiar zbioru
� kompetencji i oczekiwań uŜytkowników
� moŜliwości i funkcjonalności systemu, w którym dane są

gromadzone i udostępniane
� jakość opracowania rzeczowego:

� trafna analiza dokumentu, 
� selekcja informacji
� tłumaczenie na język informacyjno-wyszukiwawczy lub tekst 

adnotacji
� utrzymanie spójności danych w obrębie całego zbioru.



Subject access points – punkty dostępu treściowego

� języki informacyjno-wyszukiwawcze 
języki sztuczne, który pełnią funkcję metainformacyjną
(odwzorowują cechy informacji) i wyszukiwawczą (umoŜliwiają
wyszukanie odpowiednich informacji) 
� języki haseł przedmiotowych, klasyfikacje, języki deskryptorowe i 

języki słów kluczowych

� opisy rzeczowe wyra Ŝone w j ęzyku naturalnym , 
� abstrakty, adnotacje, streszczenia, słowa pochodzące z tekstu 

indeksowanych dokumentów

pytanie o zasadność, uŜyteczność i ekonomikę tradycyjnego, 
manualnego opracowania rzeczowego



Języki haseł przedmiotowych – problemy i pytania o 
przyszłość

� pozorna naturalność słownictwa - uŜytkownik traktuje hasła jak 
wyraŜenia języka naturalnego, nie zdając sobie sprawy ze 
sztuczności jhp 

� sztuczna i zbyt skomplikowana gramatyka (reguły języków 
prekoordynowanych określają moŜliwość łączenia i sztywną
kolejność poszczególnych elementów w haśle przedmiotowym) 

� trudne do wyjaśnienia odstępstwa od reguł
� opracowanie w jhp jest trudne, czasochłonne i kosztowne

� niezrozumienie haseł nie tylko przez uŜytkowników końcowych, ale i 
bibliotekarzy czy pracowników informacji naukowej nie będących 
specjalistami w zakresie opracowania rzeczowego 

� uŜyteczność haseł jest coraz częściej kwestionowana



Statystyki wykorzystania indeksów, analiza logów transakcyjnych, 
zachowań uŜytkowników i poziomu ich satysfakcji, wskazują na 
niewielkie wykorzystanie indeksów przedmiotowych (funkcja 
„browsing”) i dominującą pozycję wyszukiwania przez słowa lub 
kombinacje słów  (funkcja „searching”) 

� w bazach europejskich bibliografii narodowych – jedynie ok. 6-8% 
wyszukiwań haseł przedmiotowych, wyjątek (?) – baza katalogowa 
Biblioteki Narodowej: 20-25% wyszukiwań w indeksie przedmiotowym, 
jedynie 5-10% przez słowo/-a. 

� badania logów transakcyjnych i zachowań informacyjnych 
uŜytkowników Oklahoma Univesity Library wykazały, Ŝe 

� jedynie 4,6% wyszukiwań realizowano za pośrednictwem indeksu 
przedmiotowego, 64,8% wyszukiwano przez słowa. 

� blisko 50% wyszukiwań przez hasło przedmiotowe było bezowocnych (0 
trafień), 10% zapytań dało wynik ponad 500 pozycji; 

� uŜytkownicy, którzy nie są zadowoleni z efektów wyszukiwania nie próbują
przeglądać indeksów ani nie korzystają z sugestii (linków czy odsyłaczy), ale 
zadają następne pytanie. 



OPAC BN – statystyki wyszukiwań



Języki haseł przedmiotowych –
dyskusja nad przyszłością
Library of Congress Subject Headings

� ponad stuletnia tradycja – jhp projektowany dla katalogu kartkowego
� język prekoordynowany - zasady gramatyki pozycyjnej szczegółowo określa 

czterotomowy podręcznik  „Subject Cataloging Manual”
� ponad 300 000 haseł wzorcowych, ok. 9 000 000 haseł przedmiotowych rozwiniętych 

w katalogu LC

Sugerowane kierunki rozwoju:

� aktualizacja i weryfikacja terminów i ich relacji, 
� uproszczenie i uelastycznienie reguł gramatyki (np. rezygnacja z określników 

formalnych na rzecz zapisu ich w osobnym polu),
� adaptacja do wyszukiwania fasetowego (rozwój projektu FAST), 
� udostępnienie zasobu w postaci SKOS (Simple Knowledge Organization System), 
� zbadanie moŜliwości włączenia funkcji społecznego tagowania 
� uzupełnienie opisów w LCSH o punkty dostępu pochodzące z innych języków 

informacyjno-wyszukiwawczych 



Klasyfikacje
Języki deskryptorowe

Klasyfikacje o notacji numerycznej –. 
� moŜliwość dostępu do informacji z pominięciem bariery językowej, która utrudnia 

międzynarodowe wykorzystanie języków informacyjno-wyszukiwawczych o 
notacji paranaturalnej 

� ale: efektywnie moŜna  korzystać z tych charakterystyk wyszukiwawczych 
jedynie wtedy, gdy wszystkie symbole klasyfikacji zostaną opatrzone 
odpowiednikami słownymi. 

� w wielu bazach bibliograficznych stosuje się własne, na ogół dość proste 
klasyfikacje słuŜące zwłaszcza do organizacji zrębu bibliografii w wersji 
edycyjnej, ale takŜe do ograniczania wyszukiwania czy uzupełniania innych 
metod wyszukiwana dokumentów

Języki deskryptorowe o notacji paranaturalnej
� indeksowanie współrzędne - prostsze niŜ budowa obwarowanych wieloma 

zasadami gramatyki pozycyjnej haseł przedmiotowych.
� poza alfabetycznym spisem deskryptorów, zawierają takŜe część

systematyczną, porządkującą terminy w strukturze hierarchicznej, co wydatnie 
pomaga zarówno twórcom tezaurusa rozbudowującym zasób o nowe terminy, 
indeksatorom poszukującym właściwych deskryptorów, jak i uŜytkownikom 
końcowym



Inne punkty dostępu treściowego

� Abstrakty, streszczenia, adnotacje itp. 

� dodatkowe dane o treści dokumentu, zwykle informacje o charakterze 
dokumentu, jego adresatach, głównych tezach, przyjętych metodach i 
uzyskanych wynikach. Zapisy te uzupełniają charakterystykę wyszukiwawczą, 
czasem ją zastępują. 

� sformułowane w języku naturalnym, w postaci tekstu uzupełniającego zasadniczy 
opis bibliograficzny lub będące częścią samego dokumentu, stanowią cenne 
źródło punktów dostępu do treści w bibliograficznych bazach danych, o ile są
przeszukiwane przez system obsługujący bazę i odpowiednio indeksowane

� waŜnych informacji dostarczają takŜe elementy wzbogacające opis 
bibliograficzny: dołączone spisy treści i zdjęcia okładek, recenzje czy 
komentarze, naleŜące do nowej przestrzeni informacyjnej związanej z Siecią
drugiej generacji. 



Tagi, folksonomie - wartość dodana?

� nadawane przez odbiorców metadane, w których za pomocą swobodnych 
słów kluczowych lub wyraŜeń wskazują treści, zawartość, kontekst i swój 
stosunek do oznaczanego dokumentu

� mogą sprawdzić się w  wysoce specjalistycznych bazach dziedzinowych. 
� szczególnie wartościowe i pomocne w wyszukiwaniu informacji mogą być

tam, gdzie tradycyjne języki informacyjno-wyszukiwawcze są mało 
skuteczne, jeśli nie bezradne, np. w opisie dokumentów ikonograficznych 

� wartość informacyjną tagów stawiają pod znakiem zapytania m.in.
� brak rozróŜnienia terminów wieloznacznych i homonimów,
� występowanie synonimów, 
� błędy ortograficzne i niekonsekwencje w zapisie wyraŜeń złoŜonych,
� nieujednolicone formy gramatyczne (liczba pojedyncza i mnoga), 
� tagi emocjonalne, osobiste, symboliczne, nieetyczne, niecenzuralne.



Wyszukiwanie pełnotekstowe?
Indeksowanie automatyczne?

� Wyszukiwarki oferują juŜ np.
� selekcjonowanie najbardziej adekwatnych słów kluczowych, 
� obliczanie trafności zapytania i zwracanie najbardziej trafnych odpowiedzi na czołowych pozycjach wyników, 
� automatyczny przekład dokumentu 
� generowanie streszczeń

� Indeksowanie automatyczne jest realną przyszłością opracowania 
rzeczowego
� w pierwszym rzędzie obejmie dokumenty elektroniczne dostępne sieciowo, których ilość wyklucza  

opracowanie manualne i dokumenty pełnotekstowe udostępniane w bibliotekach cyfrowych i bazach 
dziedzinowych

� Perspektywa całkowitego zastąpienia ręcznego indeksowania dokumentów 
bibliotecznych działaniem maszynowym jest w tej chwili trudna do 
wyobraŜenia
� względy techniczne (cały zasób dokumentów naleŜy najpierw zdigitalizować), 
� ochrona prawem autorskim i prawami pokrewnymi uniemoŜliwia publiczny dostęp do większości nowszych 

publikacji (z wyjątkiem dostępu lokalnego lub odpłatnego) 



Subject access points 
w róŜnych typach bibliografii

� Bibliografie narodowe
� zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi oferują zwykle dwa rodzaje punktów dostępu 

treściowego: 
� jhp (LCSH, RAMEAU, RSWK, Nuovo Soggettario, JHP BN…) lub język deskryptorowy 
� jedna z klasyfikacji międzynarodowych  (KDD, UKD, klasyfikacja Unesco)

� Bibliografie regionalne
� komplementarne wobec bibliografii narodowej, opis rzeczowy często nawiązuje do 

standardów przyjętych w bibliotece narodowej danego kraju. Uniwersalny język 
informacyjno-wyszukiwawczy zwykle w takim przypadku jest modyfikowany zgodnie z 
lokalnymi potrzebami 

� dodatkowe punkty dostępu: własne klasyfikacje porządkujące układ bibliografii  

� Bibliografie dziedzinowe
� stosują specjalistyczne, dziedzinowe narzędzia indeksowania, zwykle tezaurusy i/lub 

klasyfikacje.
� dodatkowe punkty dostępu: własne klasyfikacje porządkujące układ bibliografii



Subject access points 
w róŜnych typach bibliografii

� Bibliografie artykułów z czasopism - zaleŜnie od zakresu bibliografii i jej 
zasobności w dokumenty 

� bibliografie ogólne lub wielodziedzinowe  - zwykle uniwersalny język 
informacyjno-wyszukiwawczy, modyfikowany pod kątem szczególnych potrzeb 
oraz własna kontrolowana lista słów kluczowych lub słowa z adnotacji i 
streszczeń

� w wielu bazach oferujących dostęp do metadanych artykułów, a często i do ich 
treści, poprzestaje się na zastosowaniu dość ogólnej klasyfikacji, uzupełniając 
moŜliwości wyszukiwacze o słowa z tytułu, adnotacji, ewentualnie swobodne 
słowa kluczowe nadane przez autorów opisywanych tekstów 

� częstą, a zdecydowanie niekorzystną praktyką, jest ograniczenie 
wyszukiwania przez słowo do słów zawartych  w tytułach



Tytuły publikacji jako źródło punktów dostępu do treści

TAK

� Stosunek greckokatolickiego 
duchowieństwa do państwa 
polskiego w okresie II 
Rzeczypospolitej (1918-1939)

� Diagnoza sytuacji kobiet na rynku 
pracy w Lubuskiem

� Zarządzanie przez delegowanie 
uprawnień

� Ochrona małoletnich 
uŜytkowników mediów 
elektronicznych przez 
ustawodawstwo medialne 
Republiki Federalnej Niemiec

???

� Ciche bohaterki...

� Komentarz do dyrektywy Rady 
2004/81/WE z 29.4.2004 r.

� Tryzub w labiryncie Minotaura

� Omnia aura mecum porto : 
pomyłka Benjamina a strategie 
artystycznej odnowy 
doświadczenia



Funkcjonalny system wyszukiwania informacji o treści 
powinien:

� oferować funkcję
� przeglądania indeksów (browsing), 
� wyszukiwania przez dowolne słowa (searching), z uwzględnieniem 

przeszukiwania całego opisu, jeśli zawiera on dodatkowe informacje o treści 
dokumentów

� umoŜliwiać obsługę
� zapytań prostych (wyszukiwanie proste) 
� zapytań złoŜonych przy uŜyciu operatorów boolowskich (wyszukiwanie 

zaawansowane), 
� wyszukiwania według początków terminów lub zastosowaniem maskowania, 

wybór terminów z indeksu dla kaŜdego pola,  
� zapewnić link do wykorzystywanego zasobu słownictwa języka 

informacyjno-wyszukiwawczego, 
� w miarę moŜliwości kontrolować słownictwo kartoteką wzorcową, z której w 

indeksie generowane są przynajmniej odsyłacze całkowite



Nad czym warto się zastanowić…

� uŜycie więcej niŜ jednego narzędzia opisu rzeczowego oraz zaoferowanie 
zróŜnicowanego  poziomu indeksowania?
� język haseł przedmiotowych/ język deskryptorowy i klasyfikację

(np. wyszczególniające hasła przedmiotowe i uogólniające symbole 
klasyfikacji),

� w uzasadnionych przypadkach dopuszczenie stosowania słownictwa 
niekontrolowanego

� uwzględnienie dodatkowych informacji? 
� punkty dostępu z adnotacji, abstraktów, streszczeń
� dołączenie spisów treści dokumentów



Co jeszcze moŜemy zrobić?

� prezentować terminy wyszukiwawcze w postaci chmury tagów
� zaproponować uŜytkownikom współudział w opracowaniu rzeczowym 

poprzez zamieszczanie własnych tagów.  
� opracować graficzne sposoby wyszukiwania, np. za pośrednictwem map 

czy wykresów, z których linki prowadzą do odpowiednich zasobów 
bibliograficznych lub tekstów

� zapewnić wyczerpującą, ale jasno sformułowaną informację o polityce i 
narzędziach indeksowania oraz moŜliwościach przeszukiwania zasobu 
(instrukcja wyszukiwawcza „just in time”, sugestia dalszych kroków w 
systemie)

� zaoferować limitowanie wyszukiwań i sortowanie wyników (fasetyzacja)
� uwzględnić system podpowiedzi (błędy ortograficzne!) 
� wyjść w przestrzeń bibliograficzną poza obszar własnej bazy – np. przez 

linkowanie do/od zasobów zewnętrznych (Wikipedia, bazy faktograficzne, 
księgarnie internetowe)













Searches with No Direct Hits - SUBJECTS 
ok. 40% to błędy pisowni

� afryka subsacharyjska 
� afryuka g 
� agrsja 
� akcyza procedory rozliczen 
� aktywizacjca 
� aktywizajca 
� akty stenu cywilnego 
� alzhaimer 
� anatamia 
� angeologia 
� architekura 
� badaniafaz 
� budybki biblioteczne 

Czy chodziło Ci o: ……?



Zamiast podsumowania

� UŜytkownik ma prawo oczekiwać wyczerpującej informacji o treści 
dokumentów rejestrowanych w bibliografiach

� Dobór właściwego narzędzia/narzędzi opisu rzeczowego jest jedną z 
kluczowych decyzji podejmowanych przez twórców bibliograficznych baz 
danych  

� Zadaniem indeksatora jest dostarczenie wiarygodnej, wysokiej jakości, 
łatwo dostępnej informacji o treści dokumentów

� Nowe technologie nie stanowią zagroŜenia, ale wyzwanie i szansę

� Stała i dobra współpraca z informatykami, twórcami i administratorami 
systemów, jest dziś conditio sine qua non rozwoju bibliograficznych baz 
danych i efektywnego wyszukiwania informacji o treści



ciągle jeszcze …
„Subject analisys is 
a core function of cataloging”

(„On the record…” LC 2008)

Dziękuję za uwagę
Wanda Klenczon

Biblioteka Narodowa
w.klenczon@bn.org.pl


